
ما  دلئل� الشرع� العزيز� العلما= الحمد ل الذي قد فه�  
� الهاشمي أحمدا= ثم الصلة$ والسلم أبدا�  على النبي,  
ر,� وص�حب�ه� الك�ر�ام1  و�ام1= وآله الغ$ ل�ى الد� م$ ع� والت�ابعين له$  

يز1  د$ بذا الن�ظم� الو�ج� ز�يز1= وب�عد$ فالق�ص1 ع� الع� ر1 ه� في الش� ق1 ب�ان� الف� ن�ظ1م$ م�  
ين1 : فقلت$ ت�ع� عين$ أس1 بين1= وا$ الم$ ه$ الم$ ح� ه ف�ت1 ن1 وأستمـدF م�  

ر1  ه�ب� ال�غ� ه�ب� م�ذ1 ر1= أدل�ة$ الم�ذ1 ش� ت�ة� ع� ال�ك� الم�ام� س� م�  
ن�ه  Fالس Fالك�ت�اب� ث$م� نص Fن�ه= نص ـن�ة� م�ـن1 ل�ه$ أت�م� الم� س$  
ن1= وظاهر الكتاب والظاهر من  سنة من بالفضل كله ق�م�  

ثم دليـل ســنة الواه�= ثم الدليل من كتاب ا�   
تنبيه قرآنW وسنة الرسول1= ومن أصوله التي بها يقول1   
وسنة الهادي إلى نهج الصواب1= وحجةX لديه مفهوم الكتاب1   

ظ$م1= ثمت تنبيه كتاب ا ثم  تنبيه سنة الذي جاها\ ع�  
مدينة الرسول أسخى من بذل= ثمت إجماع وقيس وعمل   
هو اقتفاء ما له رجحان= وقول صحبه والستحسان   
في نفس من بالجتهاد متصف= وقيل بل هو دليل ينقذف   

ر$  ص$ عنه فل ي$علم كيف ي$خبر= ولكن� التعبير عنه ي�ق1  
فمالك له على ذاك اعتماد1= وسد أبواب ذرائع الفساد1   
ورأيه في ذاك ل يعاب= وحجة لديه الستصحاب   
بعض فروع الفقه تنبني عليه= وخبر الواحد حجة لديه   

له احتجاج حفظته النقله= وبالمصالح عنيت المرسله   
لف كان طورا\ ي$عمل  ي خ$ به وعنه كان طورا\ يعدل= ور�ع1  

يجب أم ل قد جرى فيه اختلف= وهل على مجتهد رعي الخلف   
أن فروع الفقه فيها تنحصر=وهذه خمس قواعد ذكر   

بالشك بل حكم اليقين يتبع= وهي اليقين حكمه ل يرفع   
مشقة يدور حيثما تقع= وضرر يزال والتيسير مع   

من المور فهي فيه تعمل= وكل ما العادة فيه تدخل   
وقيل ذي إلى اليقين ترجع= وللمقاصد المور تتبع   

خمستها ل خلف فيها وارد= وقيل للعرف وذي القواعد   
مني حمد دائم ليس يبيد= قد تم ما رمت ول الحميد   

على محمد وآله الكرام= وأطيب الصلة مع أسنى السلم 


